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nfeksiyonun oluﬂabilmesi için yeterli say›da
hastal›k yapma potansiyeline sahip mikroorganizman›n uygun bir yol ile kona¤a bulaﬂmas› gerekmektedir.

‹

Günümüzde sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve hastalar›n infeksiyondan korunmas› amac›yla al›nmas› gereken
önlemlerin kapsam› geniﬂletilmiﬂtir. Bu önlemler,
bireyleri kan yoluyla bulaﬂabilen patojenler ve
kan içeri¤ine bak›lmaks›z›n ter d›ﬂ›ndaki bütün
vücut s›v› ve salg›lar›n›n, bütünlü¤ü bozulmuﬂ cilt
ve mukozaya temas› sonucunda oluﬂabilecek hastal›klardan korumay› amaçlar (1). Tükürük, her zaman infeksiyon bulaﬂt›rma potansiyeline sahip bir
materyal olarak de¤erlendirilmiﬂtir (2). Diﬂ hekimli¤i uygulamalar›nda hastalar, diﬂ hekimi ve yard›mc› personel için de¤iﬂik bulaﬂ yollar› söz konusu olabilir;
• Kontamine aletlerin kanamal› iﬂlemler s›ras›nda aç›k yaralarla direkt temas›,
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• Keskin ve kontamine aletlerin mukoza ve cilde batmas›,
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• Hava türbinleri ve ultrasonik aletlerin kullan›m›yla meydana gelen aerosollerin (10 µm’den küçük havada as›l› kalabilen partiküller) damlac›k infeksiyonu ﬂeklinde üst solunum yoluna bulaﬂmas›,
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• Su ve hava spreylerinin kullan›m› s›ras›nda
kan, tükürük ve di¤er kontamine materyallerin göze s›çramas› s›kl›kla karﬂ›laﬂ›lan bulaﬂma ﬂekilleri
aras›nda yer almaktad›r.
Kiﬂisel korunma yöntemleri hastal›k bulaﬂma/bulaﬂt›rma riskini azaltmay› amaçlayan uygulamalar› içerir. Bütün hastalar›n bulaﬂ›c› hastal›klar
yönünden sürekli olarak taranmas›n›n pratikte
mümkün olmad›¤› ve bu meslekte çal›ﬂanlar›n her
gün defalarca bu risklere maruz kalabilece¤i dikkate al›nd›¤›nda, infeksiyon kontrolünde temel ilke olarak her hastan›n infeksiyon hastas› olarak nitelendirilmesi ve bulaﬂmaya karﬂ› standart korunma yöntemlerinin düzenli olarak uygulanmas› bir
zorunluluk olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r (3).
‹MMÜN‹ZASYON
Yüksek risk grubunda yer alan diﬂ hekimleri,
yard›mc›lar› ve diﬂ teknisyenleri infeksiyona karﬂ›
kiﬂisel korunma amac›yla hepatit B’ye karﬂ› aﬂ›lanmal›d›r (4). Bunun yan›nda tüberküloz, tetanoz,
poliomiyelit ve kabakulak aﬂ›lar› da önerilir. Ayr›ca, hamile olabilecek kad›n çal›ﬂanlar›n özellikle
k›zam›kç›k aﬂ›s› olmas› da önerilmektedir (2). Hastalar ile yak›n çal›ﬂma mesafesi nedeniyle damlac›k infeksiyonu aç›s›ndan risk alt›nda olan diﬂ hekimi ve yard›mc›lar› için grip aﬂ›s› yararl› bir korunma yöntemi olabilir.
EL TEM‹ZL‹⁄‹
El y›kama sa¤l›k uygulamalar›nda kullan›lan cihaz ve aletler, çal›ﬂma yüzeyleri, hasta, hekim ve
yard›mc› personel aras›nda infeksiyon bulaﬂmas›n›n önlenmesinde vazgeçilmez bir yöntemdir. Eldiven kullan›m›n›n el y›kaman›n alternatifi olmad›¤› unutulmamal›d›r. Cerrahi iﬂlemler d›ﬂ›ndaki rutin diﬂ hekimli¤i uygulamalar› için normal veya antibakteriyel sabun kullan›m› uygundur (4). Ellerde
gözle görülebilir kirlenme söz konusu olmad›¤›nda
alkol içerikli (%60-95 etanol veya isopropanol) el
temizlik s›v›lar› da kullan›labilir (5). Ellerin y›kanmas›nda so¤uk su tercih edilmelidir; cildin defalarca s›cak suya maruz kalmas› dermatit oluﬂma
riskini art›rabilir. Sabunlama iﬂleminde s›v› sabun
tercih edilmesi, iﬂlemin en az 15 saniye sürmesi ve
durulamay› takiben ellerin tek kullan›ml›k ka¤›t
havlu ile kurulanmas› önerilmektedir. Cerrahi iﬂlemler için uygulanan el temizli¤inde iﬂlem süresince patojen mikroorganizmalar›n say›s›n›n azal-
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t›lmas› büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu nedenle antibakteriyel sabunlar›n tercih edilmesi veya normal sabun ile yap›lan detayl› y›kama ve t›rnaklar›n
f›rçalanmas›n› takiben alkol içerikli s›v›lar›n uygulanmas› önerilmektedir (5). Alkol içerikli s›v› el temizleyicilerin antibakteriyel etkisi h›zl› bir biçimde ortaya ç›ksa da, uzun etki süresi için triklosan,
kuarterner amonyum bileﬂenleri, klorhekzidin ve
oktenidin gibi antiseptikler içermelidir (5). Cerrahi
el temizli¤i öncesinde yüzük, saat ve di¤er tak›lar›n ç›kart›lmas› unutulmamal›d›r. Y›kama sonras›
steril havlu ile eller kurulanmal› ve steril eldiven
giyme iﬂlemine kadar baﬂka yüzeylere dokunulmamal›d›r. ‹ﬂlem sonras›nda eldivenlerin ç›kart›lmas›n› takiben ellerin tekrar normal sabun ile y›kanmas› önerilir. Cerrahi iﬂlemlerde görev alan
sa¤l›k personelinin çal›ﬂma esnas›nda oje ve yapay (akrilik) t›rnak kullanmas› uygun de¤ildir (4,5).
BAR‹YERLER
‹nfeksiyona karﬂ› korunmada mikroorganizmalarla temas›n önlenmesi ya da en aza indirilmesi
ﬂartt›r. Bu amaçla kullan›lan eldiven, maske, koruyucu gözlük ya da siperlik, önlük, steril örtüler ve
steril ambalajlar gibi bariyerler hastalar ve çal›ﬂanlar›n mikroorganizmalarla temas›n› azalt›r.
Eldiven
Tükürük, kan, infekte materyal ve mukoza yüzeyi ile temas söz konusu ise eldiven kullan›lmal›d›r (4). Her hasta için ayr› eldiven kullan›lmal›, eldivenler y›kan›p tekrar kullan›lmamal›d›r (4). Eldivenler lateks veya vinilden üretilir ve muayene ya
da tedavi iﬂlemleri için kullan›lanlar›n yan›nda cerrahi iﬂlemler için kullan›lan steril ambalajlarda sunulan daha az geçirgen tipleri mevcuttur. Alet temizli¤i için delinmeye karﬂ› dirençli özel eldivenlerin kullan›lmas› tercih edilmelidir. Yard›mc› personelin alet temizli¤i ve bak›m›yla ilgili e¤itilmesi
ve bu iﬂlemler s›ras›nda bariyerlerin etkili kullan›m› keskin aletlerle kazara meydana gelen yaralanmalar› önlemekte etkilidir.
Eldivenlerin içi, giyme iﬂlemini kolaylaﬂt›rmak
için pudra içermektedir. Ancak baz› bireylerde
pudraya karﬂ› allerjik reaksiyon geliﬂebildi¤inden
pudras›z eldivenler de üretilmektedir. Eldiven
kullan›m› s›ras›nda eldivenin delinme ve y›rt›lmas›na dikkat edilmelidir. Bir araﬂt›rmada eldiven
bütünlü¤ünün 30 dakika ile 3 saatlik çal›ﬂma peri-
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yodu aral›¤›nda bozuldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu durumda eldivenlerin çal›ﬂma s›ras›nda de¤iﬂtirilmesi ve yeni eldiven giymeden önce el y›kama iﬂleminin tekrarlanmas› önerilmektedir (1).
Eldiven kullan›m› s›ras›nda çapraz kontaminasyon yaratmamak önemlidir. Bu durum genellikle
vücut s›v›lar›yla kontamine olmuﬂ eldivenler ile
baﬂka yerlere dokunuldu¤unda ortaya ç›kar. Reflektör tutaca¤›, radyogram ve hasta dosyas›, çekmece ve kap› kulplar›, telefon ahizesi tedavi s›ras›nda s›kl›kla kontamine olan yüzeylerdir.
Kontakt Dermatit ve Latekse Karﬂ›
Aﬂ›r› Duyarl›l›k
Ciltte antimikrobiyal sabunlar, lateks eldivenler veya eldiven içinde kullan›lan pudralara karﬂ›
kontakt dermatit geliﬂebilir. Allerjenlerle karﬂ›laﬂma s›kl›¤› ve nemli ortamda reaksiyon görülme
s›kl›¤› artar. Bu nedenle ellerin y›kama iﬂleminden
sonra iyice kurulanmas› önemlidir. Keten iç eldivenler terlemeye karﬂ› elleri korumakla yard›mc›
olabilir. Latekse karﬂ› duyarl›l›k reaksiyonu üç farkl› ﬂekilde geliﬂebilir (1):
1. Aniden geliﬂen ürtiker,
2. ‹rritasyona ba¤l› kontakt dermatit,
3. Geç dönemde oluﬂan dermatit (rash).
Dermatit tablosu cilt hastal›klar› uzman› taraf›ndan teﬂhis ve tedaviyi gerektirir. Latekse karﬂ›
aﬂ›r› duyarl› bireyler alternatif olarak vinil eldivenleri kullanabilir.

Maske
Maske kullan›m› ilk önce hastalar›n korunmas›
için öngörülmüﬂtür. Günümüzde maske sa¤l›k personelinin göz, burun ve a¤›z mukozas›n›n s›çrayan
kontamine s›v›lardan korunmas› ve aerosollerin
solunum yollar›na ulaﬂmas›n› engellemek üzere
bir bariyer olarak kullan›lmaktad›r. Maskelerin 3-5
µm çap›ndaki bakteri ve di¤er partiküllerin %95’ini
bloke etmesi gerekmektedir (6). Ancak maskelerin
ço¤u bu koﬂulu yerine getirmekte yetersiz kalmaktad›r. Maskelerin hastalar aras›nda de¤iﬂtirilmesi,
iﬂlem s›ras›nda s›çramalar ve solumaya ba¤l› nemlenme durumunda ise iﬂlem s›ras›nda de¤iﬂtirilmesi önerilir (4). Maske seçiminde rahatl›k ve rahat nefes alabilme özelliklerine de dikkat edilmelidir.
Gözlük ve Siperlik
Gözlüklerin yan ve üst kenarlar› iyice yüze
adapte olarak s›çramalara karﬂ› koruma sa¤lamal›d›r. Koruyucu siperlikler t›bbi gözlük kullanmak
durumunda olan bireyler için daha pratiktir ve
gözlüklere nazaran daha az bu¤ulanmas› yönünden avantaj sa¤lamakta ancak baﬂa monte edilme
zorunlulu¤u kullan›m›n› zorlaﬂt›rmaktad›r.
Steril Örtüler ve Önlükler
Önlükler kontamine materyal ve s›v›lardan korunmak amac›yla kullan›l›r. Bu nedenle kollar ve
boyun bölgesini koruyacak ﬂekilde uzun kollu olan
k›yafetler tercih edilmelidir (Resim 1). K›yafetlerin
kontamine materyal ile temas› durumunda en k›sa

Resim 1.
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sürede de¤iﬂtirilmesi gerekmektedir. Ameliyatta
steril önlüklerin yan›nda steril örtüler de kullan›lmaktad›r. Bu örtüler ameliyat s›ras›nda kullan›lan
steril alet ve malzemeleri kontaminasyondan korudu¤u gibi ünit tablas›, ameliyat masas›, reflektör
sap› gibi yüzeylere bulaﬂmay› da engeller. Bu bariyerlerin kullan›lmas› temizlenmesi zor olan yüzeylerin kirlenmesini önleyerek zaman kazand›rmakta ve kimyasal yüzey dezenfektanlar›na gereksinimi azaltmaktad›r (7). Hastan›n temas etti¤i diﬂ
fotöyü ve tetiyer baﬂl›¤› gibi yüzeyler tek kullan›ml›k örtüler ile korunabilir.

Diﬂ hekimli¤i sektöründe çal›ﬂan sa¤l›k personelinin meslek uygulamalar› s›ras›nda maruz kalabilecekleri sa¤l›k riskleri ve bu risklere karﬂ› korunma yöntemleriyle ilgili düzenli olarak e¤itim almas› ve yenilikleri takip etmesi birey ve halk sa¤l›¤› aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r.

1.

2.

Steril Ambalajlama (Paketleme)
Otoklava girebilen, bir yüzeyi ﬂeffaf özel ambalajlar ile paketleme iﬂlemi bez örtülerle yap›lan
bohçalama iﬂlemine k›yasla aletlerin daha uzun
süre steril kalmas›n› sa¤lamaktad›r. Ayr›ca, yerden
tasarruf sa¤lamas› ve paketlerin içinin görünebilir
olmas› büyük avantajlar› olarak say›labilir.

3.

4.

ORAL ANT‹SEPT‹KLER
Rutin diﬂ hekimli¤i iﬂlemleri öncesi antiseptik
gargaralarla çalkalama iﬂleminin etkinli¤i bilimsel
olarak kan›tlanmam›ﬂsa da bu iﬂlemin aerosol içindeki mikroorganizma say›s›n› azaltabilece¤i düﬂünülebilir. Cerrahi iﬂlemleri öncesinde koruyucu
mukoza bariyerinin bütünlü¤ünün bozuldu¤u dikkate al›nd›¤›nda dokulara göç edebilecek mikroorganizma say›s›n› azaltmak için oral antiseptiklerle
çalkalama önerilmektedir. Ayr›ca güçlü aspiratör ve
“rubber dam” kullan›lmas› çevreye yay›lacak aerosoldeki mikroorganizma say›s›n› azaltabilir (3).
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